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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2014. július 7-én a Művelődési Központban 
 (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének 

 
 
 
 
a./ Tárgysorozata 
 
b./ Jegyzőkönyve 
 
c./ Határozata 

         
 
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T  
 
 
 
 
 
 
1. Helyi Építési Szabályzat M-k jelű övezetre vonatkozó előírásainak módosításához 

kapcsoló véleményezési szakasz lezárásáról 
 
 
 
 
 
 
 
E d e l é n y, 2014. július 7.   
 
 
         Vártás József 

                jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 7-én a 

Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt  
ülésén.  

 
Jelen vannak:  Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Lázár István, Magyar 

Árpádné képviselők,  Szőrné  Zsigrai  Erika alpolgármester, 
Sztankóné Sándor Ibolya képviselő 

 
Igazoltan távol:  Baricska Jánosné, Korbély Györgyi Katalin, Csabai Gyula, Virág 

Tamás képviselők, Vattay Béla  alpolgármester 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:     Vártás József jegyző 
         
         
Molnár Oszkár polgármester köszönti a nyílt rendkívüli testületi ülésen 
résztvevőket, majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 
11 fős testületből 6 fő jelen van. 
 
Ezt követően ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 
 

1. Helyi Építési Szabályzat M-k jelű övezetre vonatkozó előírásainak 
módosításához kapcsoló véleményezési szakasz lezárásáról 

          Előadó: polgármester 
 
 
Polgármester megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban a Képviselő-
testület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban 
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 
 
Polgármester szavazásra bocsátja a rendkívüli ülés napirendi pontjainak 
elfogadását.  
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait – 6 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével - 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta , majd meghozta a következő határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
85/2014.(VII.07.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Rendkívüli testületi ülés napirendi pontjának meghatározása. 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendkívüli ülés 
napirendi pontját az alábbiak szerint határozza meg: 

 



 3

1. Helyi Építési Szabályzat M-k jelű övezetre vonatkozó előírásainak 
módosításához kapcsoló véleményezési szakasz lezárásáról 

            Előadó: polgármester 
 
 
1./ Napirendi pont tárgya:  
 
Helyi Építési Szabályzat M-k jelű övezetre vonatkozó előírásainak módosításához 
kapcsoló véleményezési szakasz lezárásáról  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 90./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, 
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester megjegyzi, hogy ezzel az előterjesztéssel elindulna a fejlődés a 
Nagycsásztán. Adják meg a lehetőséget annak, aki fejleszteni, illetve borházat akar 
bővíteni.  
Ezt követően, - mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 6 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 
6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta , majd meghozta a 
következő határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
86/2014.(VII.07.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  Helyi Építési Szabályzat M-k jelű övezetre vonatkozó 

előírásainak módosításához kapcsoló véleményezési szakasz 
lezárásáról 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi 
Építési Szabályzat M-k jelű övezetre vonatkozó előírásainak 
módosításához kapcsoló véleményezési szakasz lezárásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1.  Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megismerte a 34/2003. (XII.15.) 
önkormányzati rendeletének - Helyi Építési Szabályzat – M-k jelű 
övezetére vonatkozó előírások módosítására vonatkozó 
dokumentáció tartalmát, és a 314/2012.(XI.8) Korm. rendelet által 
előírt véleményezési eljárás lefolytatása során beérkezett 
véleményeket valamint javaslatokat. 
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2. Képviselő-testület megállapítja, hogy a beérkezett vélemények, 
javaslatok eltérő véleményt nem tartalmaznak, így a 
314/2012.(XI.8) Korm. rendelet 39.§ (1) bekezdése szerinti 
egyeztetés lefolytatására nem került sor. 

 
3. Képviselő-testület a beérkezett véleményeket és javaslatokat 

elfogadja. 
 
4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 314/2012.(XI.8) 

Korm. rendelet 40.§-a szerinti záró szakmai vélemény megkérésére 
Bernáth Mihály állami főépítész úrtól. 

 
Határidő: 2014. július 11. 
Felelős: polgármester 
Értesül: főépítész, Provincia Kft. Garainé Bajnok Ildikó, osztályok 

 
 
Polgármester - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt - 
megköszönte a megjelenést és a rendkívüli nyílt ülést bezárta. 

 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
Molnár Oszkár            Vártás József 

             polgármester                  jegyző 
 
 


